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VERGİLƏRİN
QAYDALAR.

HESABLANMASI

VƏ

ÖDƏNİLMƏSİ

ÜZRƏ

ÜMUMİ

Vergilər üzrə borcların alınması qaydası, qeyri-qanuni gəlir, vergitutma obyektinin
ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydaları.
Vergilər üzrə borcların alınması qaydası
1. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə
yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən
hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində
ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir.
2. Vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilərin bildirişdə göstərilən müddətdə ödənilməməsi və vergi ödəyicisinin yazılı razılığı olması halları istisna olmaqla
digər hallarda vergi orqanının hesabladığı və ya yenidən hesabladığı vergilər, faizlər və ya
tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici
valyutada cari və ya digər hesablarında borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin
məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları
aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir.
Vergi orqanı aşağıdakı hallarda vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə
borcların vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından dövlət
büdcəsinə alınması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra
(ödəniş) sənədi olan sərəncam verir:

vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər vergilərin ödənilməsinə dair bildirişdə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə
vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən vergilərin ödənilməsinə dair bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə və ya və
ya Vergilər Nazirliyinə şikayət verilmədikdə
məhkəmənin və ya Vergilər Nazirliyinin müvafiq qərarı olduqda həmin
qərara uyğun olaraq

vergi ödəyicisinin yazılı razılığı olduqda

- Vergi orqanının hesablamaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən vergilərin ödənilməsinə dair bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə və ya Vergilər
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Nazirliyinə şikayət verildikdə kredit təşkilatı və ya bank əməliyyatları aparan şəxs
məhkəmənin və ya Vergilər Nazirliyinin qanuni qüvvəyə minmiş qərarına uyğun olaraq
verilmiş sərəncamın icrasını təmin edir.
- Vergi orqanı vergi ödəyicisinin ƏDV depoziti hesabından yalnız ƏDV üzrə vergi
borclarının dövlət büdcəsinə alınmasını təmin edir. ƏDV üzrə vergi borclarının ödənilməsi
üçün ƏDV depoziti hesabında vergi ödəyicisinin kifayət qədər vəsaiti olmadıqda, ƏDV üzrə
vergi borclarının dövlət büdcəsinə alınması üçün həmin şəxsin digər hesablarına Vergi
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada sərəncam verilə bilər.
- Vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər üzrə və vergi
ödəyicisinin yazılı razılığı olduğu hallar istisna olmaqla digər hallarda vergi orqanının
hesabladığı və ya yenidən hesabladığı ƏDV üzrə vergi, faiz və ya tətbiq etdiyi maliyyə
sanksiyası üzrə borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin vergi ödəyicisinin ƏDV
depozit hesabında dondurulması barədə vergi orqanı tərəfindən qərar qəbul edilir.
- Vergi orqanının hesablamaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və ya
yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün
müddətində ödənilməsinə dair bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində
məhkəməyə və ya Vergilər Nazirliyinə şikayət verilmədikdə vergi orqanı tərəfindən ƏDV
depozit hesabından ƏDV üzrə vergi borcunun, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması həyata keçirilir.
- Vergi orqanının hesablamaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və ya
yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün
müddətində ödənilməsinə dair bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində
məhkəməyə və ya Vergilər Nazirliyinə şikayət verildikdə dondurulmuş ƏDV depozit
hesabından ƏDV üzrə vergi, faiz və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyası üzrə borclarını alınması
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarına və ya Vergilər Nazirliyinin tərəfindən “İnzibati
icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq qəbul edilmiş qərara
uyğun həyata keçirilir.
3. Vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait
olduqda vergi orqanının sərəncamı bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən həmin
sərəncamın daxil olduğu gün icra edilir.
4. Vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait
olmadıqda və ya vergilər üzrə borcların və faizlərin tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının
ödənilməsinə , yaxud borc məbləğinin 105 faizi həcmində vəsaitin dondurulmasına kifayət
etmədikdə vergi orqanının sərəncamı bankda və ya digər kredit təşkilatında saxlanılır və
vergi ödəyicisinin hesablarına vəsait daxil olduqca icra edilir.
5. Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamları bank və digər kredit
təşkilatı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş
ödənişlərin növbəliliyi ardıcıllığına uyğun olaraq icra edilir.
6. Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada
olan bank hesabına yönəldildikdə, bank və ya digər kredit təşkilatı hesabdakı valyuta
vəsaitini həmin gün Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi rəsmi məzənnə ilə sərəncamda
göstərilən məbləğin 105 faizinədək dondurur və dərhal bu barədə vergi ödəyicisinə
məlumat göndərir. Vergi ödəyicisi tərəfindən konvertasiya əməliyyatı aparıldıqdan sonra
bank və ya digər kredit təşkilatı vergi orqanının sərəncamını icra edir.
8. Vergi ödəyicisi tərəfindən onun bank hesabında xarici valyutada olan pul vəsaiti
hesaba vergi orqanının sərəncamı daxil olduğu gündən 10 bank günü ərzində konvertasiya
edilmədikdə, növbəti iş günü ərzində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının elan etdiyi
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məzənnə ilə xarici valyutada olan dondurulmuş pul vəsaiti bank tərəfindən konvertasiya
edilməklə sərəncam icra edilir. Bankın xarici valyutanın konvertasiya edilməsinə kifayət
edəcək məbləğdə milli valyutası olmadıqda konvertasiya əməliyyatı mövcud olan milli
valyutaya uyğun həyata keçirilməklə sərəncam icra edilir və hər dəfə bankın hesabına milli
valyuta daxil olduqca icra edilir.
9. Vergi orqanının vergilər üzrə borcların , faizlərin və maliyyə sanksiyala-rının dövlət
büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı bir neçə bank və ya kredit təşkilatına verildikdə və
bu zaman vergilər üzrə borclar və faizlər və maliyyə sanksiyaları vergi ödəyicisinin hər
hansı milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından dövlət büdcəsinə
alındıqda və ya dondurulduqda, vergi orqanı digər banklara və ya kredit təşkilatlarına
verilən sərəncamların dərhal geri qaytarılmasını təmin edir.
Vergi orqanının sərəncamı geri qaytarılana qədər kredit təşkilatları və ya bank
əməliyyatları aparan şəxslər vergilər üzrə borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının dövlət
büdcəsinə alınmasını (ödənilməsini) təsdiq edən sənəd əsasında alınmış (ödənilmiş) həmin
məbləğ həcmində vergi ödəyicisinin vəsaitini hesabda dondurmaqla, belə vəsaitlər üzrə
sərəncamın icrasını dayandırır.
10. Vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından dövlət
büdcəsinə artıq alınmış vəsaitin geri qaytarılması Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən
edilmiş qaydada həyata keçirilir.

Qeyri-qanuni gəlir
Qeyri-qanuni əldə edilən gəlir Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq
müsadirə edilmirsə, həmin gəlirin qeyri-qanuniliyi onun vergiyə cəlb edilməsinə təsir
göstərmir.
Vergitutma obyektinin ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydaları
1. Kameral yoxlama zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması (vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi) aşkar edildikdə, kameral yoxlama
aparmaq üçün vergi bəyannaməsi, sənədlər və məlumatlar üzrlü əsas olmadan təqdim
edilmədikdə və vergi ödəyicisi vergi orqanlarında uçota durmadan fəaliyyət göstərdikdə,
habelə, səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər təqdim edilmədikdə, ərazi
və ya binalara (yaşayış binası (sahəsi) istisna olmaqla) daxil olmağa icazə verilmədikdə,
mühasibat uçotunu aparmadıqda və ya mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada
aparmadıqda, mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda (itirildikdə), həmçinin
vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən mümkün
olmadıqda, vergi orqanlarının ödənilməli olan verginin məbləğini aşağıda göstərilən əlaqəli
məlumatlardan istifadə etməklə hesablamaq hüququ vardır:

vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanına əvvəlki hesabat dövrləri üçün
təqdim edilmiş vergi bəyannamələri
vergi ödəyicisinin gəlirləri, o cümlədən satışdankənar gəlirləri barədə
rəsmi məlumatlar
6

vergi ödəyicisinin xərcləri, o cümlədən fərdi istehlakı üçün malların
(daşınar və daşınmaz əmlakın), işlərin və xidmətlərin alınmasına
çəkilən xərcləri barədə rəsmi məlumatlar
vergi ödəyicisinin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan maddi və
qeyri-maddi əmlak barədə rəsmi məlumatlar
vergi ödəyicisi tərəfindən istehsal olunmuş və (və ya) təqdim edilmiş
malların (işlərin, xidmətlərin) fiziki həcmi barədə rəsmi məlumatlar
vergi ödəyicisinin idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi məlumatlar
vergi ödəyicisinin bank hesablarındakı vəsaitlər, o cümlədən bank
hesablarındakı vəsaitlərin hərəkəti barədə alınan rəsmi məlumatlar

vergi ödəyicisində aparılmış xronometraj müşahidələrin nəticələri

vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar
2. Vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməli olan verginin əlaqəli məlumatlara əsasən
müəyyənləşdirilməsi üçün aşağıda göstərilən meyarlar nəzərə alınmaqla vergi ödəyicisinin
fəaliyyətinə analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin vergi orqanında olan
məlumatlarından istifadə edilir:

eyni xüsusiyyətli və ya eynicinsli malların istehsalı
eyni xüsusiyyətli və ya eynicinsli malların təqdim edilməsi,
işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi
fəaliyyət göstərilən ərazi

3. Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında
hesablandıqda, verginin məbləği vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin, yaxud gəlirdən
çıxılan xərclərinin məbləğini analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin həmin hesabat
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dövründə gəlirində, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərində verginin xüsusi çəkisini göstərən
əmsala vurmaqla müəyyənləşdirilir.
4. Vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, vergilər
analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərinin uçot və hesabat məlumatları əsasında
hesablanır.
5. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq
qeyri-mümkün olduqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdiril-mədikdə, vergi orqanı
gəlir vergisinin məbləğini ötən ilin ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı əsasında hesablayır.
6. Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli
məlumat olduqda, ən yuxarı məbləğdə verginin hesablanmasına əsas verən əlaqəli
məlumata əsasən vergi hesablanır.
7. Əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanarkən, vergi ödəyicisinin artıq ödənilmiş
vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyaları nəzərə alınır.
8. Sahibkarlıq fəaliyyəti, əmlakının, torpağının və vergi tutulan əməliyyatının olmaması
barədə vergi orqanına arayış təqdim etmiş vergi ödəyicilərinə əlaqəli məlumatlar əsasında
vergilər hesablanmır.
9. Əlaqəli məlumatlara əsasən hesablanmış vergilərə dair bəyannamələr vergi
orqanına təqdim edildikdən sonra, hesablanmış vergilər bəyannamələr nəzərə alınmaqla
yenidən hesablanır.
10. Əlaqəli məlumatlara əsasən hesablanmış vergilərin alınması Vergi Məcəlləsinin
65-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
11. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında hər hansı əməliyyat aparıldıqda, vergi
orqanı müstəqil şəxslər arasındakı əməliyyatlar zamanı əldə edilə bilən vergi tutulan gəliri
müəyyənləşdirmək üçün gəlirləri və ya xərcləri həmin şəxslər arasında bölə bilər.
12. Şəxs fərdi istehlakına, o cümlədən əmlak alınmasına çəkilən xərclərin ödənilməsi
üçün kifayət olmayan məbləğdə gəlir əldə etdiyini bildirirsə, vergi orqanı gəliri və vergiləri
həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki gəlirlərini, habelə kredit və borclarını nəzərə almaqla
çəkdiyi xərclərə əsasən müəyyənləşdirir.
13. Verginin məqsədləri üçün barter əməliyyatları malların (işlərin, xidmətlərin) bazar
qiymətləri ilə satışı kimi qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlar elektron vergi hesabfakturaları ilə rəsmiləşdirilməlidir.
Barter əməliyyatının elektron vergi hesab- fakturasında göstərilən məbləği
azaldılmışdırsa, vergi orqanı vergitutma obyektlərini bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla
dəqiqləşdirir, verginin məbləğini yenidən hesablayır və Azərbaycan Respublikasının vergi
qanunvericiliyinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan sanksiyaları tətbiq edir.
14. Kameral yoxlama zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması (vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi) aşkar edildikdə, kameral yoxlama
aparmaq üçün vergi bəyannaməsi, sənədlər və məlumatlar üzrlü əsas olmadan təqdim
edilmədikdə və vergi ödəyicisi vergi orqanlarında uçota durmadan fəaliyyət göstərdikdə,
habelə, səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər təqdim edilmədikdə, ərazi və
ya binalara (yaşayış binası (sahəsi) istisna olmaqla) daxil olmağa icazə verilmədikdə,
mühasibat uçotunu aparmadıqda və ya mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada
aparmadıqda, mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda (itirildikdə), həmçinin
vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən mümkün olmayan
hallarda vergi ödəyicisinin gəlirlərini və ya xərclərini müəyyən etmək mümkün olduqda
mənfəət (gəlir) vergisi Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar (şərti rentabellik
norması) əsasında hesablanır.
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15. Vergi orqanı tərəfindən keçirilən vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinin uçot
məlumatlarında göstərilən malların faktiki olaraq onun sahibliyində olmadığı aşkar edildikdə
vergilər həmin halın aşkar edildiyi hesabat dövrü üzrə, səyyar vergi yoxlaması zamanı isə
yoxlama ilə əhatə edilən sonuncu hesabat dövrü üzrə hesablanır.
Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında vergitutma
Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti sənaye, yaxud texnologiyalar
parklarında yerləşən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş güzəşt müddəti bitənədək təqdim etdikdə:
- əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət)
istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma
obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində
verilir;
- yeni investisiya layihəsinə uyğun olaraq digər növ mal (iş, xidmət) istehsalını təşkil
etməyi və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (sənaye parklarına münasibətdə İqtisadiyyat
Nazirliyi, texnologiyalar parklarına münasibətdə Nəqliyyat, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi) müəyyən etdiyi məbləğdən az olmayan sərmayə qoyuluşunu öhdəsinə
götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri
Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş tam müddət ərzində verilir.
Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti sənaye, yaxud texnologiyalar
parklarında yerləşən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş güzəşt müddəti bitəndən sonra təqdim etdikdə:
- əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət)
istehsalını davam etdirən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə
vergi güzəştləri verilmir;
- yeni investisiya layihəsinə uyğun olaraq digər növ mal (iş, xidmət) istehsalını təşkil
etməyi və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (sənaye parklarına münasibətdə İqtisadiyyat
Nazirliyi, texnologiyalar parklarına münasibətdə Nəqliyyat, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi) müəyyən etdiyi məbləğdən az olmayan sərmayə qoyuluşunu öhdəsinə
götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri
Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş tam müddət ərzində verilir.
Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti yeni investisiya layihəsinə əsasən
sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında digər istehsal sahəsi qurduqda, Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vergi güzəştləri rezidentin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında AR
Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yeni investisiya layihəsi üzrə qeydiyyata
alındığı tarixdən hesablanır. Bu halda Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəştləri
yeni investisiya layihəsi üzrə fəaliyyətə şamil olunur.
Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti vergi güzəştlərinin tətbiq olunduğu
dövrdə sənaye, yaxud texnologiyalar parklarından kənarda fəaliyyət göstərdikdə həmin
fəaliyyətlə bağlı gəlirlərin və xərclərin uçotunu ayrıca aparmalıdır. Bu zaman sənaye, yaxud
texnologiyalar parklarının rezidenti bu parklardan kənarda göstərdiyi fəaliyyətə görə əldə
etdiyi gəlirlərdən vergiləri Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş ümumi qaydada ödəyir.
Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti yeni investisiya layihəsinə əsasən
sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qurduğu digər istehsal sahəsinin fəaliyyəti ilə bağlı
gəlirlərin və xərclərin uçotunu vergi güzəştlərinin tətbiq olunduğu dövrdə ayrıca aparmalıdır.
İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərdən və fərdi sahibkarlardan vergitutma
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İnvestisiya təşviqi sənədini almış şəxs təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini bu
Məcəllə ilə müəyyən edilmiş güzəşt müddəti bitənədək təqdim etdikdə, mövcud investisiya
layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi
öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni şəxsə vergi
güzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində verilir.
İnvestisiya təşviqi sənədini əvvəllər almış şəxs yeni investisiya layihəsinə əsasən
istehsal sahəsi qurduqda, bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş vergi güzəştləri şəxsin yeni
investisiya layihəsi üzrə investisiya təşviqi sənədinin alındığı tarixdən hesablanır.
İnvestisiya təşviqi sənədini almış şəxs vergi güzəştlərinin tətbiq olunduğu dövrdə
investisiya layihəsinə aid olmayan fəaliyyət göstərdikdə, həmin fəaliyyətlə bağlı gəlirlərin və
xərclərin uçotunu ayrıca aparır və bu fəaliyyətə görə əldə etdiyi gəlirlərdən vergiləri bu
Məcəllə ilə müəyyən edilmiş ümumi qaydada ödəyir.
İnvestisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ investisiya edilmədikdə, habelə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş
qaydada nəzərdə tutulan hallarda investisiya təşviqi sənədi ləğv edildikdə, vergilər üzrə
faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla, investisiya layihəsinin icrasına başlandığı tarixdən
etibarən bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş vergi azadolmaları tətbiq edilən gəlirlər və
əməliyyatlar üzrə vergilərin hesablanması və dövlət büdcəsinə ödənilməsi investisiya təşviqi
sənədi verilmiş şəxslər tərəfindən yerinə yetirilir. Bu zaman yenidən hesablanmalı vergilərin
məbləği investisiya təşviqi sənədinin ləğv edildiyi hesabat dövründə və ya vergi nəzarəti
zamanı bu hal aşkar edildiyi halda yoxlama ilə əhatə edilən sonuncu hesabat dövründə
həyata keçirilir.

Müddətlərin müəyyən edilməsi qaydası, xarici valyutanın manatla hesablanması,
vergi ödəyiciləri ilə yazışma, vergi ödəyiciləri tərəfindən uçot sənədlərinin tərtib
edilməsi və saxlanması, elektron qaimə fakturaları, vergi hesabatının tərtib
edilməsi və verilməsi qaydası.
Müddətlərin müəyyən edilməsi qaydası
1. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı onun
hesablanmasını şərtləndirən hüquqi hərəkətin və ya faktiki hadisənin həyata keçirildiyi
sonrakı gündən başlanır.
2. Hər hansı müddət Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün axırında
bitir. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hər hansı müddət qeyri-iş gününə təsadüf edərsə,
həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş gününə keçir.
Xarici valyutanın manatla hesablanması
Xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun
həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə
məzənnəsi ilə manatla hesablanır.
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Xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan əməliyyatlar üzrə yaranan
məzənnə fərqi əməliyyatın həyata keçirildiyi günlə malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinin
ödənildiyi günə olan məzənnə arasındakı fərqlə müəyyən edilir. Hesabat ilinin sonuna xarici
valyutada alınmış və təqdim edilmiş mallar (işlər və xidmətlər) üzrə yaranan debitor və
kreditor borcları üzrə məzənnə fərqi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının elan
etdiyi məzənnə ilə qiymətləndirilməklə gəlirə və ya zərərə aid edilir. Vergi ödəyicisinin xarici
valyutada olan pul vəsaitləri təqvim ilinin sonu vəziyyətinə Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının elan etdiyi rəsmi məzənnə ilə hesablanmaqla müəyyən edilir.
Vergi ödəyiciləri ilə yazışma
1. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə və ya vergi ödəyicisinin vergi orqanına tələbi
yazılı şəkildə və ya elektron formada tərtib edilməmişdirsə və bir tərəf onu digər tərəfə
verməmişdirsə, belə tələblərin heç biri hüquqi qüvvəyə malik deyildir.
2. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə göndərdiyi hər hansı qərar, akt, bildiriş,
tələbnamə, məktub və ya digər sənədlər (onların surətləri) adı göstərilməklə vergi orqanının
rəhbəri (onun müavini) tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir. Elektron üsulla
göndərilən sənədlərin möhürlə təsdiq edilməsi tələb olunmur.
3. Sənədlər (onların surətləri) vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə aşağıdakı
formalardan birinə uyğun göndərildikdə (verildikdə), lazımi qaydada çatdırılmış sayılır:
➢ vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) şəxsən verildikdə –
şəxsən verildiyi gün;
➢ poçt rabitəsi vasitəsilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı
haqqında sənədlərində və ya vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçot sənədlərində
sonuncu ünvan kimi qeyd olunmuş ünvanına göndərildikdə – poçta təqdim
edildiyi gündən 5 iş günü keçdikdən sonra;
➢ elektron üsulla elektron kabinetinə göndərildikdə – elektron üsulla göndərildiyi
gündən 3 iş günü keçdikdən sonra.
4. Sənədlər (onların surətləri) şəxsən verildikdə, vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli
nümayəndəsinə) verilmə tarixini təsdiq edən üsulla təqdim edilir.
5. Sənədlər (onların surətləri) vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə çatdırılmasının
yuxarıda qeyd olunan qaydaları vergi ödəyicisinin (onun səlahiyyətli nümayəndəsinin)
inzibati aktı almadığı və ya gec aldığı hallara şamil olunmur.
4. Vergi hesablamalarına dair sənədlərin və ya vergi qanunvericiliyinə əsasən tərtib
edilən digər sənədlərin heç biri, aşağıdakılara əməl edildiyi halda, etibarsız və ya
prosessual pozuntularla tərtib edilmiş sayıla bilməz:
 onlar öz məzmununa və mahiyyətinə görə vergi qanunvericiliyinə uyğun gəlirsə;
 vergi hesablanılan və ya bu sənədlərin aid olduğu şəxs hamı üçün aydın şəkildə
göstərilmişdirsə.
Vergi ödəyiciləri tərəfindən uçot sənədlərinin tərtib edilməsi və saxlanılması
1. Vergi ödəyicisi olan hər hansı şəxs:
 həmin şəxsin vergi öhdəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilən;
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 həmin şəxsdə vergi tutulmasına dair öhdəliklər yaranmasına səbəb ola bilən;
 həmin şəxsdə Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq məlumat verməyə dair öhdəliklər
yaranmasına səbəb ola bilən əməliyyatları sənədləşdirməyə borcludur.
2. Vergi ödəyiciləri yuxarıda göstərilən uçot sənədlərini qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada aparmağa borcludurlar.
3. Vergi ödəyicisinin ayrı-ayrı uçot sənədləri xarici dildə tərtib edildikdə, vergi orqanları
onların Azərbaycan dilinə rəsmi surətdə tərcümə olunmasını tələb edir.
4. Mühasibat uçotu sənədləri, o cümlədən elektron və (və ya) kağız formatda
məlumatlar tam oxunaqlı şəkildə 5 ildən az olmamaqla qanunla müəyyən edilmiş müddətdə
saxlanmalıdır.

Elektron qaimə-fakturaları
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hallarda fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə
malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura
verir. Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan şəxslərin elektron qaiməfaktura vermək hüququ yoxdur.
Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi qaydaları Nazirlər
Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.
Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası
Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün vergi hesabatı vergi bəyannaməsindən ibarətdir.
Vergi Məcəlləsinə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş qanunlara uyğun olaraq vergi
hesabatını verməyə borclu olan vergi ödəyiciləri vergi hesabatını Vergi Məcəlləsində
göstərilən müddətlərdə Vergilər Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi formada və yerdə vergi
orqanına verməlidirlər.
Vergi hesabatları vergi ödəyicisi tərəfindən şəxsən və ya hesabatın təqdim edilməsi
təsdiq oluna bilən hər hansı digər üsulla (rabitə təşkilatına təhvil verilməsi və ya Nazirlər
Kabinetinin “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi qaydası”na uyğun
olaraq elektron sənəd formasında göndərilməsi də daxil olmaqla) təqdim edilə bilər.
Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Vergi hesabatını elektron sənəd formasında təqdim edən
vergi ödəyicilərinə Vergi Məcəlləsinin 72.3-cü (vergi hesabatını vergi ödəyicisi, yaxud onun
müəyyən edilmiş qaydada vəkil edilmiş nümayəndəsi imzalamalıdır), 72.4-cü
(Qanunvericiliyə müvafiq olaraq vergi ödəyicisinin vergi hesabatının tərtib edilməsində
müstəqil auditor iştirak edirsə o, vergi hesabatını imzalamalı, möhür vurmalı və öz VÖEN-ni
göstərməlidir. Hesabatı bir nəfərdən çox tərtibatçı hazırlayırsa, onu ancaq baş tərtibatçı
imzalayır.) 72.6.3-cü (vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs tərəfindən kağız daşıyıcı vasitəsi ilə
verilən vergi hesabatı imzalanmadıqda və möhürlə təsdiq olunmadıqda) və 72.6.4-cü (vergi
ödəyicisi olan fiziki şəxs tərəfindən vergi hesabatı imzalanmadıqda) maddələrinin müddəaları
şamil edilmir.
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Vergi hesabatını vergi ödəyicisi, yaxud onun müəyyən edilmiş qaydada vəkil edilmiş
nümayəndəsi imzalamalıdır.
Qanunvericiliyə müvafiq olaraq vergi ödəyicisinin vergi hesabatının tərtib edilməsində
müstəqil auditor iştirak edirsə, o, vergi hesabatını imzalamalı, möhür vurmalı və öz vergi
ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini göstərməlidir. Hesabatı bir nəfərdən çox tərtibatçı
hazırlayırsa, onu ancaq baş tərtibatçı imzalayır.
Əməliyyatın tam və ya qismən ləğv edilməsi, o cümlədən malın tam və ya qismən geri
qaytarılnması, əməliyyatın xarakterinin dəyişməsi, qiymətlərin aşağı düşməsi və ya hər
hansı digər səbəbdən əməliyyat üçün razılaşdırılmış kompensasiyanın dəyişməsi, yaxud
vergi ödəyicisi elektron vergi hesab-faktura verdikdən sonra ƏDV tutulan dövriyyənin
dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən halların üzə çıxması zamanı ƏDV tutulan dövriyyənin
dəqiqləşdirilməsi halları istisna olmaqla, əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş
hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olmadığı hallarda
vergi ödəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dövri üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim
edilməlidir. Dəqiqləşdirilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləği əvvəl təqdim
edilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləğindən çox olduqda əlavə
hesablanmış vergi məbləği faizlərlə birlikdə büdcəyə ödənilir, az olduqda isə hesablanmış
vergi və faiz məbləğləri azaldılır. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında
təqdim edilməmiş hesabatlar vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı
günədək təqdim edilə bilər.
Vergi ödəyiciləri tərəfindən könüllü vergi açıqlaması edildiyi halda bu barədə vergi
orqanına forması Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən hesabat təqdim edilir.
Könüllü vergi açıqlaması edildiyi halda təqdim edilmiş hesabat üzrə vergi ödəyicisi
tərəfindən yalnız hesablanmış vergi məbləği büdcəyə ödənilir.
Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi yoxlaması
aparıldıqdan sonra və ya hər hansı digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi ilə qəbul
edilməsinin şərtləndirilməsi yolverilməzdir və qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb
olur.
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Vergi Məcəlləsinə və ya digər qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq vergi orqanına
təqdim edilmiş vergi hesabatı yuxarıda müəyyən edilmiş hallarda qəbul edilmədikdə,
hesabatın vergi orqanına daxil olduğu gündən 3 iş günü ərzində vergi ödəyicisinə bu
barədə, habelə aşkar edilmiş dəqiqsizliklər aradan qaldırılaraq, vergi orqanına təqdim
edilməsi barədə bildiriş göndərilir.

Ödəmələr haqqında məlumatın verilməsi, hesabatın verilməsi müddətinin
uzadılması, vergi ödəyiciləri ilə münasibətdə bankların və bank əməliyyatlarının
ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarının vəzifələri və onlar
tərəfindən məlumatların verilməsi.
Ödəmələr haqqında məlumatın verilməsi
Görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən, yaxud hər hansı digər
ödəmələr aparan şəxs, qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş məbləğlər
haqqında vergi orqanına məlumat verməlidir.
Hesabatın verilməsi müddətinin uzadılması
1. Hesabatın verilmə müddəti başa çatanadək vergi ödəyicisi gəlir vergisinin və ya
mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciət edirsə və
bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə ödəyirsə, hesabatın verilməsi
müddəti üç ayadək uzadılmış hesab olunur.
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Bu maddəyə uyğun olaraq müddətin uzadılması verginin ödənilməsi müddətini
dəyişdirmir.
2. Hesabat üzrə hesablanmış verginin məbləği ödənilmiş məbləğdən artıq olduqda,
yaranan fərq, verginin ödənilməsinin son müddəti günündən hesablanan faizlər nəzərə
alınmaqla büdcəyə keçirilməlidir.
Vergi ödəyiciləri ilə münasibətdə bankların və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini
həyata keçirən digər kredit təşkilatlarının vəzifələri
Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit
təşkilatları borcludurlar:
 yalnız vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verildiyini
təsdiq edən sənədlər verildikdən sonra hüquqi şəxslərə və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi
şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslərə milli və ya xarici valyutada cari və ya digər
hesablar açmağa, bank sənədlərində vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi
göstərilmədikdə hesablar üzrə əməliyyatlar aparmamağa;
 hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən
fiziki şəxslərin öz milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından vergilərin
ödənilməsi haqqında ödəmə tapşırıqlarını icra etməyə;
 hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən
fiziki şəxslərin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından vəsaitin tutulması
üzrə əməliyyatların aparıldığı gün vergi məbləğlərini müvafiq büdcəyə keçirməyə (banka və
ya büdcəyə kassa xidməti göstərən digər maliyyə idarəsinə köçürməyə).
Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən kredit təşkilatları
tərəfindən məlumatların verilməsi
Vergi orqanları vergi nəzarəti zamanı və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində digər dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə məlumat
mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları
aparan şəxslərə yazılı bildiriş göndərməklə, həmin bankın və ya kredit təşkilatının xidmət
etdiyi vergi ödəyicisinin (şəxsin) bank hesabı və əməliyyatları barədə məlumat almaq
hüququna malikdir.
Kredit təşkilatı və ya bank əməliyyatları aparan şəxs Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi
formada yuxarıda müəyyən edilmiş qaydada göndərilən bildirişi aldıqdan sonra həmin
bildirişdə göstərilən məlumatların vergi orqanına veriləcəyi barədə 5 iş günü müddətində
hesab sahibinə rəsmi məlumat göndərməlidir (verməlidir) və 15 gün müddətində tələb olunan
məlumatları vergi orqanına təqdim etməlidir.
Bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydada bank hesabları və ya əməliyyatlar barədə
alınmış məlumatlar müvafiq beynəlxalq müqavilənin müddəaları əsasında digər dövlətin
aidiyyəti orqanlarına verilə bilər. Digər hallarda bank hesabları və əməliyyatlar barədə alınmış
məlumatların digər orqanlara və ya vətəndaşlara verilməsi qadağandır.
Maliyyə institutları tərəfindən məlumatların verilməsi
Maliyyə institutları vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, bu dövlətlərin
hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə
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əməliyyatları barədə məlumatları Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi hədlərdə və qaydada
Vergilər Nazirliyi vasitəsilə həmin xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına təqdim etməlidir.

Vergi öhdəliyi və onun yerinə yetirilməsi.
Vergi öhdəliyi
1. Vergi ödəyicisinin Vergi Məcəlləsində göstərilən hallarda və qaydada müəyyən
edilən vergini (o cümlədən cari vergi ödəmələrini), hesablanmış faizləri və tətbiq edilmiş
maliyyə sanksiyalarını ödəmək vəzifəsi onun vergi öhdəliyi hesab olunur.
2. Vergi öhdəliyinin yaranması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi üçün əsaslar,
həmçinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi qaydası və şərtləri yalnız Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilir.
3. Vergi ödəyicisi vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq verginin
ödənilməsini nəzərdə tutan şəraitin yarandığı andan vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
üçün cavabdehdir.
4.

Vergi öhdəliyinə xitam verilməsi halları

verginin ödənilməsi
verginin ödənilməsi öhdəliyinin xitam verilməsi vergilər haqqında
qanunvericiliyə müvafiq olaraq ortaya çıxan hallarda, habelə qanun
əsasında vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclar silindikdə
vergi ödəyicisi vəfat etmiş və ya AR-nın mülki qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada ölmüş hesab edildikdə

VM-nə müvafiq olaraq ləğvetmə komissiyası tərəfindən büdcə ilə bütün
hesablaşmalar aparıldıqdan sonra vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv
edildikdə
AR-nın qanunvericiliyi ilə müəyən edilmiş qaydada müflis olma nəticəsində ləğv edilmiş borclu vergi ödəyicisinin məhkəmənin qərarı ilə ödənilməsindən imtina edilmiş tələblər ləğv edilmiş sayıldıqda
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Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar.
Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın
(bundan sonra bu maddənin məqsədləri üçün – qərar) qəbul edilməsi məqsədilə vergi
orqanına “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu və 30-cu
maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada ərizə təqdim edir.
Ərizəyə aşağıdakılar əlavə olunur:

1
2
3

• barəsində qərarın qəbul edilməsi tələb edilən vergi tutulan əməliyyata
aid sənədlər

• vergi tutulan əməliyyatlar üzrə vergi öhdəliklərinin və vergi
qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrə dair
vergi ödəyicisinin qeydləri

• qərarın qəbulu üçün zəruri hesab edilən digər məlumatlar

Ərizəyə əlavə olunmuş sənədlər dövlət dilində olmalıdır. Xarici dildə tərtib olunmuş
sənədlərin əsli dövlət dilinə rəsmi təsdiq edilmiş tərcümə ilə müşayiət olunmalıdır.
Qərar yuxarıda nəzərdə tutulan sənədlər və məlumatlar təqdim edildikdən sonra 30 iş
günü müddətində qəbul edilir.
Vergi orqanı ərizənin və ona əlavə edilmiş sənədlərin düzgünlüyünü yoxlayır. Ərizədə
və ona əlavə edilmiş sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan və qərarın qəbul edilməsi
üçün imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, ərizənin qeydiyyata alındığı
tarixdən 10 iş günündən gec olmayaraq vergi orqanı onların aradan qaldırılması barədə
məlumatı vergi ödəyicisinə bildirməlidir.
Vergi ödəyicisi həmin çatışmazlıqları məlumatı aldığı vaxtdan ən geci 10 iş günü
ərzində aradan qaldırmalıdır. Bu zaman qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı müddətin axımı
dayandırılır və dayandırılmış müddət qərarın qəbul edilməsi müddətinə daxil edilmir.
Çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə vergi ödəyicisinin müraciətindən sonra müddətin
axımı bərpa olunur.
Qərar vergi orqanı tərəfindən hər bir vergi ödəyicisinə və hər bir vergi tutulan əməliyyata münasibətdə ayrılıqda qəbul olunur, vergi orqanının rəhbərinin imzası və möhürlə təsdiq
olunur və barəsində qərar qəbul edilən əməliyyatla bağlı münasibətləri tənzimləyən normativ
hüquqi aktlarda əməliyyat baş tutanadək dəyişiklik baş verdiyi hallar istisna olmaqla 3 il
müddətində məcburi hüquqi qüvvəyə malik olur.
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Vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim olunmuş ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə
çatışmazlıqlar olmadıqda və ya aşkar edilmiş çatışmazlıqlar 10 iş günü ərzində aradan
qaldırıldıqda, vergi orqanı “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmiş dövlət rüsumunu ödəmək vəzifəsi barədə vergi ödəyicisinə şifahi və ya
məktub vasitəsilə yazılı məlumat verir.
Qərarın qəbul edilməsi üçün dövlət rüsumu vergi orqanının verdiyi məlumat alındığı
tarixdən 3 iş günü ərzində vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilir və ödənişi təsdiq edən sənəd
vergi orqanına təqdim olunur.
Dövlət rüsumunun ödənilməsi faktını təsdiq edən sənəd vergi orqanına təqdim
edildikdən sonra Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə qərar qəbul edilərək vergi
ödəyicisinə təqdim edilir və ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə göndərilir.
Qərarın icrası yalnız ərizədə qeyd olunan əməliyyat üzrə vergi orqanı və qərarda qeyd
olunan əməliyyatı həyata keçirəcək vergi ödəyicisi üçün məcburi hüquqi qüvvəyə malikdir, bir
şərtlə ki, vergi ödəyicisi tərəfindən həmin əməliyyat həyata keçirilmiş olsun.
Barəsində qərar qəbul edilmiş əməliyyatın icrası vergi ödəyicisi üçün məcburi xarakter
daşımır.
Aşağıdakı hallarda vergi orqanı tərəfindən qərarın qəbul edilməsindən imtina edilir:
→
ərizədə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə qanuna uyğun olmayan məlumatlar
olduqda (həmin çatışmazlıqların 10 iş günü ərzində aradan qaldırıldığı hal istisna olmaqla);
→
ərizədə qeyd olunan əməliyyat üzrə Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi
öhdəliyinin müəyyən edilməsinə dair vergi orqanının qərarı olduqda və bu əməliyyat üzrə
göstəricilərdə hər hansı dəyişiklik baş vermədikdə;
→
ərizədə qeyd olunan əməliyyat artıq baş tutmuş olduqda və ya bu əməliyyatla
bağlı vergi orqanının qərarı və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda;
→
barəsində qərar qəbul edilməsi üçün müraciət edilmiş əməliyyat üzrə vergi
ödəyicisinin vergidən yayınma sxemi yaratmaqla, vergi üstünlüyü əldə etmək məqsədi
daşıdığı vergi orqanı tərəfindən müəyyən edildikdə;
→
barəsində qərar qəbul edilməsi nəzərdə tutulan əməliyyatın dəyəri 10.000.000
(on milyon) manatdan aşağı olduqda;
→
dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd 3 iş günü ərzində vergi
orqanına təqdim edilmədikdə;
→
vergi ödəyicisi tərəfindən qərarın qəbul olunması üçün müraciət zamanı Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş tələblərə əməl edilmədikdə, o cümlədən vergi öhdəliyinin və
vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrin müəyyən edilməsi ilə
bağlı tələb olunan sənədlər və məlumatlar müraciətə əlavə olunmadıqda və ya əlavə
olunmuş sənədlər və məlumatlar vergi öhdəliyinin və vergi qanunvericiliyinin tətbiq
edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrin müəyyən edilməsi üçün kifayət etmədikdə;
→
barəsində qərar qəbul edilməsi nəzərdə tutulan əməliyyat üzrə vergi öhdəliyinin
və vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrin müəyyən edilməsi
vergi orqanının səlahiyyətlərinə aid olmadıqda.
Barəsində qərar qəbul edilən əməliyyatla bağlı münasibətləri tənzimləyən normativ
hüquqi aktlarda əməliyyat baş tutanadək dəyişiklik baş verərsə, vergi öhdəliklərinin
əvvəlcədən müəyyən edilməsi haqqında vergi orqanının qərarının hüquqi qüvvəsi olmur.
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Vergi ödəyicisi vergi orqanı tərəfindən bu maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş
qərardan, habelə həmin qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı imtinadan inzibati qaydada və
məhkəməyə şikayət verə bilər.
Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
1. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ödənilməli olan vergi məbləğinin müəyyən
edilmiş müddətlərdə və qaydada ödənilməsidir. Vergi ödəyicisinin hesablarında və ya
kassasında vəsaitin, habelə onun əmlakının olub-olmamasından asılı olmayaraq vergi
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məcburidir.
2. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla
həyata keçirilir.
3. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə
tutulmamışdırsa, bilavasitə vergi ödəyicisi tərəfindən həyata keçirilir.
4. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi digər şəxsin üzərinə qoyula bilməz.
Müəssisə (təşkilat) ləğv edildikdə vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
1. Ləğv edilən müəssisənin (təşkilatın) vergi öhdəliklərini onun pul vəsaitləri, o
cümlədən müəssisənin (təşkilatın) əmlakının satışından əldə edilən gəlir hesabına ləğvetmə
komissiyası yerinə yetirir. Ləğvetmə komissiyası müəssisənin (təşkilatın) filiallarının, digər
struktur bölmələrinin və daimi nümayəndəliyinin vergi öhdəliklərini də yerinə yetirməlidir.
Ləğv edilən müəssisənin (təşkilatın) filialının və ya digər ayrıca bölməsinin öhdəliklərini
bilavasitə həmin ayrıca bölmənin daxil olduğu müəssisə (təşkilat), bu müəssisə (təşkilat)
ləğv edildikdə isə həmin müəssisənin (təşkilatın) ləğvetmə komissiya-sı yerinə yetirir.
2. Ləğv edilən müəssisənin (təşkilatın) pul vəsaiti, o cümlədən vergi öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsindən ötrü əmlakın satışından əldə edilən vəsait onun vergi öhdəliklərinin
tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün kifayət etmədiyi halda, vergi öhdəlikləri üzrə qalan borc
qanuna, Nizamnaməyə və ya digər təsis sənədinə uyğun olaraq müəssisənin (təşkilatın)
öhdəlikləri üçün onun iştirakçıları (təsisçiləri) birgə məsuliyyət daşıyırlarsa, həmin iştirakçılar
(təsisçilər) tərəfindən ödənilməlidir.
3. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri qanunla
müəyyən edilmiş növbəlilik qaydasında yerinə yetirilir.
Müəssisə (təşkilat) yenidən təşkil edildikdə vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
1. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini onun hüquqi varisi (hüquqi
varisləri) bu maddədə müəyyən edilmiş qaydada yerinə yetirir.
2. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirməməsinin,
yaxud lazımi qaydada yerinə yetirməməsinin yenidən təşkili başa çatanadək hüquqi varisə
(hüquqi varislərə) məlum olub-olmamasından asılı olmayaraq yenidən təşkil edilən hüquqi
şəxsin vergi öhdəliklərini onun hüquqi varisi (hüquqi varisləri) yerinə yetirməlidir.
3. Hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi onun vergi öhdəliklərinin bu hüquqi şəxsin
hüquqi varisi (hüquqi varisləri) tərəfindən yerinə yetirilməsi müddətlərini dəyişdirmir.

19

4. Bir neçə hüquqi şəxs birləşdikdə, onların vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi bu cür birləşmə nəticəsində yaranan hüquqi şəxs
sayılır.
5. Bir hüquqi şəxs digər hüquqi şəxsə birləşdirildikdə, onun birləşdiyi hüquqi şəxs
birləşdirilmiş hüquqi şəxsin vergilərinin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
üzrə hüquqi varisi sayılır.
6. Hüquqi şəxs bölündükdə, bu cür bölünmə nəticəsində əmələ gələn hüquqi şəxslər
bölünmüş hüquqi şəxsin vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə
hüquqi varisləri sayılırlar.
7. Bir neçə hüquqi varis olduqda, onların hər birinin yenidən təşkil edilən və ya
bölünən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində iştirak payı bölüşdürücü
balansa və ya digər təhvil aktına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bölüşdürücü balans və ya
digər təhvil aktı yenidən təşkil edilən və ya bölünən hüquqi şəxsin hər bir hüquqi varisinin
payını müəyyənləşdirməyə imkan vermirsə və ya hər hansı hüquqi varis tərəfindən vergi
öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi imkanını aradan qaldırırsa, yeni yaranan
hüquqi şəxslər yenidən təşkil edilən və ya bölünən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini və ya
bu öhdəliklərin müvafiq hissəsini yerinə yetirmək üçün birgə məsuliyyət daşıyırlar.
8. Bir hüquqi şəxs təşkilati-hüquqi formasının dəyişdirilməsi yolu ilə digər hüquqi şəxsə
çevrildikdə, onun vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi
varisi yeni yaranan hüquqi şəxs sayılır.
9. Hüquqi şəxsin tərkibindən bir və ya bir neçə hüquqi şəxs çıxdıqda, çıxmış hüquqi
şəxslərin yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini yerinə yetirməsi üzrə hüquqi
varisliyi yaranmır, bu şərtlə ki, bu cür yenidəntəş-kil hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərinin yerinə
yetirilməməsinə yönəldilməmiş olsun.
Vəfat etmiş, fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş və ya itkin düşmüş fiziki şəxslərin vergi
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
1. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi (varisləri) miras qalan
əmlakın dəyəri hüdudlarında və mirasın alındığı tarixdəki payına mütənasib şəkildə
ödəyirlər.
2. Varis (varislər) olmadıqda vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri silinir (ləğv edilir).
3. Məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada itkin düşmüş və ya
fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayılan fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini itkin düşmüş və ya fəaliyyət
qabiliyyətini itirmiş şəxsin əmlak sərəncamçısı kimi səlahiyyətləndirilən şəxs həmin əmlakın
hesabına ödəyir.
4. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini
itirmiş kimi tanınan fiziki şəxsin əmlakı onun vergi öhdəliklərini ödəmək üçün kifayət deyilsə,
vergilərin əmlakın çatışmaması ilə əlaqədar ödənilməyən hissəsi, ümidsiz borc kimi silinir.
5. Fiziki şəxsin itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş kimi tanınmasının ləğv
olunmasına dair məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qərar qəbul
edildikdə, əvvəllər silinmiş vergi öhdəlikləri bərpa edilir, lakin fiziki şəxsin itkin düşmüş və ya
fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldığı vaxtdan bu cür tanınmanın ləğv olunduğuna dair qərar
qəbul edildiyi vaxtadək olan dövr ərzində faizlər hesablanmır və maliyyə sanksiyaları tətbiq
edilmir.
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Vergi ödəyicisi tərəfindən vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydası, vergi
orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi
müddətləri və həmin müddətlərin dəyişdirilməsi.
Vergi ödəyicisi tərəfindən vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydası
1. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisi vergi
bazasını, vergi dərəcəsini və vergi güzəştlərini əsas götürərək hesabat dövrü üçün
ödənilməli olan verginin məbləğini sərbəst surətdə özü hesablayır.
2. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hallarda ödənilməli olan vergi məbləğini
hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər.
3. Verginin məbləği Vergi Məcəlləsində və ya onun müvafiq olaraq qəbul edilmiş
qanunvericilik aktlarında müvafiq vergi üçün müəyyən edilmiş qaydada hesablanır.
4. Müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməli olan verginin məbləği vergi ödəyicisi və ya
qanunla müəyyən edilmiş hallarda digər şəxs tərəfindən ödənilir (köçürülür).
Vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması
1. Vergi Məcəlləsində vergi məbləğinin hesablanması konkret hesabat dövri üçün
vergi ödəyicisinin ödəməli olduğu vergi məbləğinin vergi orqanının uçot sənədlərində qeyd
edilməsi deməkdir. Hesablanmış vergi məbləğlərinin vergi orqanları tərəfindən Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda yenidən hesablanaraq uçot sənədlərində qeyd
edilməsi də vergilərin hesablanması deməkdir.
2. Vergi orqanının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinin vergi öhdəliklərini
aşağıdakı məlumat mənbələrindən birinə və ya bir neçəsinə əsaslanaraq hesablamaq
hüququ vardır:

vergi ödəyicilərinin vergi bəyannamələrində olan məlumata
görülmüş işlər və ya göstərilmiş xidmətlər üzrə ödəmələr haqqında
məlumata
vergi yoxlaması materiallarına
vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumata,
o cümlədən vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatlara
3. Vergi orqanının səyyar və kameral vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il
ərzində yenidən hesablamaq (kameral vergi yoxlaması ilə hesablama istisna olmaqla)
hüququ vardır.
21

4. Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə
ödənilməsində, yaxud əvvəllər verginin hesablanmasında səhv olunduğu müəyyən edildiyi
hallarda, vergi orqanı qanunvericiliyə uyğun vergiləri hesablayır və sonra Vergi Məcəlləsinin
84-cü maddəsinə uyğun olaraq verginin hesablanmasına dair bildirişi 5 iş günü müddətində
vergi ödəyicisinə göndərir. Vergi orqanı vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan
sonra 5 il ərzində vergi məbləğini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hesablaya və
ya əvvəllər hesablanmış vergi məbləğinə düzəliş edə bilər.
5. Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə
ödənilməsi müəyyən edildiyi halda, verginin ödənilməsinə dair öhdəliyin əks etdirildiyi
bəyannamənin tərtib edilməsi bu cür verginin hesablanması və onun ödənilməsinə dair
bildirişdir.
6. Vergilər bilavasitə mənbədən və ya 221.4.1-ci maddəyə (sərnişin və yük
daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün
sadələşdirilmiş vergi sadələşdirilmiş verginin tətbiq edildiyi ölçü vahidini sadələşdirilmiş
verginin aylıq məbləğinə, habelə ərazi üzrə əmsallara vurularaq hesablanır və dövlət
büdcəsinə ödənilir) uyğun olaraq alındıqda və vergi ödəyicisi vergi bəyannaməsini
vermədiyi, vergi orqanı isə vergi ödəyicisinin ödəməli olduğu verginin məbləğini Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada digər məlumata əsasən hesablamadığı halda,
hesab olunur ki, vergi orqanı vergi ödəyicisinin illik vergi öhdəliyini vergi ödəyicisinin il
ərzində vergitutma bazasından tutulmuş və ya ödənilmiş vergi məbləğində hesablamış və
verginin hesablanması barədə vergi ödəyicisinə bildiriş vermişdir.
7. Vergi orqanlarında vergi ödəyicisinin vergini ödəməkdən yayınmaq niyyətində
olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumat varsa və verginin tutulmasının təmin
edilməsi zəruridirsə, vergi orqanının vergini onun ödənildiyi tarixədək hesablamaq hüququ
vardır. Vergi orqanı bu barədə əsaslandırılmış qərar çıxarmalıdır.
8. Vergi ödəyicisinin verginin hesablanması barəsində vergi orqanının yuxarıda
göstərilən qərarından aşağıdakıları əsas tutaraq məhkəməyə müraciət etmək hüququ
vardır:
 vergi məbləğinin ödənilməli olan miqdarından çox olduğunu;
 verginin vaxtından əvvəl hesablanmasına əsas vermiş amilin və ya vəziyyətin
olmadığını.
9. Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti, gəliri birbaşa müəyyən etmək mümkün
olmadığı halda, həmin mənfəət, gəlir Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar
əsasında hesablanır.
NK-nin 1 mart 2001-ci il
tarixli, 55 №-li Qərarı

Verginin hesablanması haqqında bildiriş
Vergi ödəyicisinə verginin hesablanması haqqında bildiriş göndərilir. Verginin
hesablanması haqqında bildirişdə aşağıdakılar göstərilir:
 vergi ödəyicisinin adı və ya obyektin adı;
 vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi;
 bildirişin tarixi;
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 bildirişin aid olduğu obyekt və bildirişin əhatə etdiyi vergi dövri və ya vergi dövrləri;
 verginin növü, hesablanmış verginin və faizlərin məbləği;
 verginin ödənilməsinə dair tələb və ödəmənin müddətləri;
 verginin ödənildiyi yer və üsul;
 verginin hesablanmasına əsas olmuş hallar;
 şikayət etmə qaydası.
Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətləri və həmin müddətlərin dəyişdirilməsi
Hər bir vergiyə dair ödənilmə müddətləri müəyyən edilir. Vergilərin müəyyən edilmiş
ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
həyata keçirilə bilər.
Vergi orqanlarının vergiyə cəlb edilən hesabat dövri qurtardıqdan sonra 3 il ərzində
vergi ödəyicisinin vergisini, faizləri və maliyyə sanksiyasını hesablamaq və hesablanmış
məbləği yenidən hesablamaq, verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış
(yenidən hesablanmış) məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövri qurtardıqdan sonra 5 il
ərzində tutmaq hüququ və vergi ödəyicisinin vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra 3 il
ərzində ondan düzgün tutulmamış vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının
hesablanmasını və hesablanmış məbləğin yenidən hesablanmasını, artıq ödənilmiş
vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya
əvəzləşdirilməsini 5 il ərzində tələb etmək hüququ ilə bağlı müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər
məcburi dövlət sosial sığorta haqqına münasibətdə tətbiq edilmir.
85.5-2. Vergi ödəyicisi vergi orqanı tərəfindən hesablanmış vergilər, faizlər və tətbiq
edilmiş maliyyə sanksiyalarından məhkəməyə şikayət verdikdə həmin şikayətin verildiyi
tarixdən məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı qəbul olunan tarixədək keçən müddət,
habelə (1) vergi ödəyicisində aparılan səyyar vergi yoxlaması zamanı şəxs vergi orqanında
qeydiyyatda olan ünvanlarda olmadıqda və ya şəxsin olduğu yerin müəyyən edilməsi və
digər səbəblərdən tapılması mümkün olmadıqda — həmin şəxsin olduğu yer müəyyən
olunana qədər, (2) səyyar vergi yoxlaması aparılan vergi ödəyicisinin rəhbəri (onu əvəz
edən şəxs və ya vergi və ya maliyyə məsələləri üzrə məsul şəxs) və ya fərdi sahibkar
müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirdikdə — əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək, (3)
səyyar vergi yoxlamasının obyektiv və dolğun keçirilməsi üçün zəruri olan sənədlər, o
cümlədən vergi orqanının sorğusuna cavab xarici ölkədən alındıqda — xarici ölkədən cavab
alınanadək və (4) vergi ödəyicisinin bu maddədə nəzərdə tutulmuş qaydada sənədləri və
əşyaları vermədiyi halda həmin sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi səyyar
vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının əsaslandırılmış müraciətinə
əsasən məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirildiyi hallarda — məhkəmənin qərarı qanuni
qüvvəyə minənədək səyyar vergi yoxlamasının dayandırıldığı (təxirə salındığı) hallarda
müddətlər vergi orqanlarının vergiyə cəlb edilən hesabat dövri qurtardıqdan sonra 3 il
ərzində vergi ödəyicisinin vergisini, faizləri və maliyyə sanksiyasını hesablamaq və
hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının
hesablanmış (yenidən hesablanmış) məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövri
qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq hüququ və vergi ödəyicisinin vergi hesabatı dövrü
qurtardıqdan sonra 3 il ərzində ondan düzgün tutulmamış vergilərin, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının hesablanmasını və hesablanmış məbləğin yenidən hesablanmasını, artıq
ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya
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əvəzləşdirilməsini 5 il ərzində tələb etmək hüququ ilə bağlı müəyyən edilmiş müddətə daxil
edilmir.
Vergilərin ödənilmə müddətləri pozulmaqla ödənilməsinə görə vergi ödəyicisi Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə faiz ödəyir.
Vergilərin ödənilməsi müddəti təqvim tarixi ilə və ya illərlə, rüblərlə, aylarla,
dekadalarla, həftələrlə və günlərlə hesablanan dövrün qurtarması ilə, habelə baş verməli
hadisə və yaxud edilməli olan hərəkət göstərilməklə müəyyən olunur.

Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il
ərzində vergi ödəyicisinin vergisini, faizləri və maliyyə sanksiyasını hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin, faizlərin və
maliyyə sanksiyalarının hesablanmış (yenidən hesablanmış) məbləğini
vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq
hüququna malikdirlər.

Vergi ödəyicisi vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində ondan
düzgün tutulmamış vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının
hesablanmasını və hesablanmış məbləğin yenidən hesablanmasını, artıq
ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin
qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini 5 il ərzində tələb etmək hüququna
malikdir.

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətlərinin
uzadılması halları

təbii fəlakət və digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə
verginin birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq
təhlükəsi olduqda

Vergilərin ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi mövcud olan öhdəliyi ləğv etmir və yeni
vergi öhdəliyi yaratmır.
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Vergi ödəyicisinə münasibətdə vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı cinayət işi
qaldırılıbsa, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadıla bilməz.
Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması üçün vergi ödəyicisi yazılı
şəkildə əsaslandırılmış və onun tərəfindən vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq
girovun və ya zəmanətin verildiyini özündə əks etdirən müraciətini vergi orqanına göndərir
və Vergilər Nazirliyi 30 gün müddətində bu müraciətə baxır və müvafiq əsaslar olduğu halda
müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edir.
Yuxarıda nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi
müddəti vergi ili ərzində 1 aydan 9 ayadək uzadıla bilər. Həmin müddət ərzində vergi
ödəyicisinə faizlər hesablanmır.
Vergilər Nazirliyinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında qərarında vergi üzrə borcun məbləği, ödənilməsi müddəti uzadılan verginin növü
(növləri), ödənilmənin müddəti və qaydası, habelə girov və ya zəmanət haqqında qeydlər
göstərilməlidir.
Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin 1 aydan 9 ayadək uzadılması zamanı
vergi öhdəliyi mərhələlərlə yerinə yetirildikdə, vergi orqanlarının vergi öhdəliyinin yerinə
yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında qərarında vergi öhdəliyinin mərhələlərlə yerinə
yetirilməsi qaydası göstərilməlidir.
Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında qərar bu qərarda
müəyyən edilmiş müddətdən qüvvəyə minir.
Girov müqaviləsinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada etibarsız hesab
edilməsi vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyini ləğv etmir. Girov müqaviləsinin qeydiyyatı ilə
bağlı xərclər vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilir.
Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə aşağıdakı hallarda
vaxtından əvvəl xitam verilir:
 vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini vaxtından əvvəl yerinə yetirdikdə;
 vergi ödəyicisinə münasibətdə vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı cinayət işi
qaldırıldıqda;
 vergi orqanının vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə
qərarının şərtlərinə əməl edilmədikdə.
Yuxarıda nəzərdə tutulmuş hallarda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış
müddətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında qərar vermiş vergi orqanı 5 gün
müddətində vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidir. Vergi ödəyicisi məlumatı aldığı
tarixdən 30 gün müddətində borc məbləğini və ödəmə gününə qədər həmin məbləğə
qanunvericiliyə uyğun olaraq hesablanmış faizləri büdcəyə ödəməlidir.
Vergilər Nazirliyi rüblər üzrə (dövrü olaraq) müddəti uzadılan vergi öhdəliklərinin
məbləği barədə Maliyyə Nazirliyinə məlumat verir.

Vergilərin ödənildiyi yer, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının məbləğlərinin qaytarılması, vergilər üzrə borcların ödənilməsi
qaydası.
Vergilərin ödənildiyi yer
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Verginin ödənildiyi yerlər

bildirişdə göstərilən yerdə
VM-də başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisinin uçotda olduğu yer üzrə
vergi agentləri ödəmə mənbəyində tutulmuş vergiləri özlərinin uçotda olduqları yer üzrə
VM-də verginin ödənildiyi yer müəyyən edilməmişdirsə, vergi ödəyicisi
fiziki şəxsin yaşadığı yer üzrə, yaxud vergi ödəyicisi hüquqi şəxsin idarə
olunduğu yer üzrə

Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin qaytarılması
1. Vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilmiş məbləğləri onların
hesablanmış məbləğlərindən artıq olduqda, artıq ödənilmiş məbləğlər:
 digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların
ödənilməsi hesabına aid edilir;
 vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir.
2. Vergi ödəyicisinin ödədiyi vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyaları-nın artıq
məbləğləri digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına aid
edildiyi halda, vergi ödəyicisinin tələbi ilə ona şəxsi vərəqədən çıxarış və üzləşmə aktı
verilir, habelə rübdə bir dəfə rüb başa çatdıq-dan sonra 20 gün ərzində ona bildiriş
göndərilir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinə müvafiq olaraq
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 213-cü və 213-1-ci maddələrində nəzərdə
tutulmuş cinayətlərə dair işlər üzrə Vergilər Nazirliyi tərəfindən ibtidai istintaq aparıldığı
zaman vergi yoxlaması ilə əhatə olunmamış dövr üzrə şəxsi vərəqədən çıxarış və üzləşmə
aktı verilmir.
3. Vergi Məcəlləsində başqa hallar müəyyən edilməmişdirsə, artıq ödənilmiş vergilərin,
faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qalan məbləğləri vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə
əsasən 45 gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır.
4. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğ-lərinin vergi
ödəyicisinə qaytarılması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

NK-nin 23 fevral 2001-ci il
tarixli, 48 №-li Qərarı

Vergilər üzrə borcların ödənilməsi qaydası
26

Əmlakın siyahıya alınması, vergi ödəyicisinin əmlakı hesabına verginin tutulması
qaydası.
Əmlakın siyahıya alınması
1. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə
yerinə yetirmədikdə, yaranmış vergi borclarının, habelə həmin öhdəliyin yerinə
yetirilməməsi ilə əlaqədar vergi borcu üzrə hesablanmış faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üsulu kimi onun əmlakı siyahıya alına bilər.
2. Əmlakın siyahıya alınması zamanı vergi ödəyicisi siyahıya alınmış əmlaka və ya
onun bir hissəsinə sərəncam vermək hüququna malik olmur, həmin əmlaka sahiblik və
ondan istifadə edilməsi vergi orqanının nəzarəti ilə həyata keçirilir.
3. Vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını vergilərin
ödənilməsinə dair bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanı Vergilər
Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş formada aktivləri barədə məlumatın 10 gün ərzində
vergi orqanına təqdim edilməsini vergi ödəyicisindən tələb edə bilər. Məlumatın vaxtında
verilməməsinə görə vergi ödəyicisi Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq məsuliyyət
daşıyır.
Vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyini yerinə yetirməkdən boyun qaçırması barədə vergi
orqanının kifayət qədər əsası olduqda, vergi orqanı vergi ödəyicisinə yazılı bildiriş
göndərməklə, eyni zamanda ondan vergi öhdəliyini dərhal ödəməyi tələb edə bilər.
Vergi ödəyicisi bu maddənin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş hallarda vergi
öhdəliyini yerinə yetirmədikdə, vergi orqanı özünün əsaslandırılmış qərarı əsasında vergi
ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınmasını həyata keçirə bilər.
Təxirəsalınmaz hallar istisna olunmaqla, gecə vaxtı (axşam saat 20.00-dan səhər saat
8.00-qədər) əmlakın siyahıya alınmasına yol verilmir.
4. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin bütün əmlakı, vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin isə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən tələb yönəldilə bilməyən əmlakından
başqa digər əmlakı siyahıya alına bilər.
5. Yalnız vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi, həmin öhdəliyin yerinə yetirilməməsi ilə
əlaqədar vergi borcu üzrə hesablanmış faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının,
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habelə əmlakın satışı üzrə xərclərin ödənilməsi üçün zəruri və kifayət olan, satış üçün
yararlı və öz əmtəə xassəsini itirməmiş əmlak siyahıya alınır.
6. Əmlakın siyahıya alınması yuxarıdakı müddəalar nəzərə alınmaqla aşağıdakı
ardıcıllıqla həyata keçirilir:

nağd pul vəsaitləri

bilavasitə məhsulların (malların) istehsalında iştirak etməyən
əmlak

hazır məhsullar (mallar), habelə istehsalda iştirak etməyən və (və
ya) bilavasitə istehsalda iştirakı nəzərdə tutulmayan digər maddi
qiymətlilər
istehsalda bilavasitə iştirakı nəzərdə tutulmuş xammal və
materiallar, habelə dəzgahlar, avadanlıqlar, binalar, qurğular və
digər əsas vəsaitlər

inventarizasiya aparılmaqla digər əmlak

7. Əmlakın siyahıya alınması vergi orqanının rəhbərinin qərarına əsasən həyata
keçirilir. Qərarda vergi ödəyicisinin adı və əmlakın yerləşdiyi ünvan göstərilməlidir.
8. Əmlakın siyahıya alınması vergi ödəyicisinin, habelə müşahidəçilərin və zəruri
hallarda mütəxəssislərin iştirakı ilə vergi orqanı tərəfindən həyata keçirilir.
Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanı vergi ödəyicisinin (onun
qanuni və (və ya) səlahiyyətli nümayəndəsinin) əmlakın siyahıya alınması prosesində iştirak
etməsinə icazə verməməyə səlahiyyətli deyildir.
Əmlakın siyahıya alınması prosesində müşahidəçilərə, mütəxəssis kimi iştirak edən
şəxslərə, həmçinin vergi ödəyicisinə (onun nümayəndəsinə) onların hüquq və vəzifələri izah
edilməlidir.
9. Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri vergi
ödəyicisinə (onun nümayəndəsinə) siyahıya alınma haqqında vergi orqanının rəhbərinin
qərarını və özlərinin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidirlər.
10. Siyahıya alınma zamanı vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən əmlakın
siyahıya alınması haqqında protokol tərtib edilir, əmlak siyahıya alınır və bu siyahı əmlakın
fotoşəkli ilə birlikdə protokola əlavə edilir.
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Siyahıda əmlakın dəqiq adı, sayı, fərdi əlamətləri, mümkün olduqda qiymətləri
göstərilməklə əmlak tam təsvir edilir. Siyahıya alınan bütün əmlak müşahidəçilərə və vergi
ödəyicisinə (onun nümayəndəsinə) baxış üçün təqdim edilir.
Vergi ödəyicisi siyahıya alınmış əmlakı barəsində Vergi Məcəlləsinin 89.2-ci (Əmlakın
siyahıya alınması vergi ödəyicisinin öz əmlakı barəsində hüquqlarının elə məhdudlaşdırılmasıdır ki, bu zaman vergi ödəyicisi siyahıya alınmış əmlaka və ya onun bir hissəsinə sərəncam
vermək hüququna malik olmur, həmin əmlaka sahiblik və ondan istifadə edilməsi vergi
orqanının nəzarəti ilə həyata keçirilir) və 89.11-ci (Vergi ödəyicisinin bu maddənin
müəyyənləşdirdiyi qaydanı pozaraq siyahıya alınmış əmlaka dair bağladığı əqdlər etibarsız
sayılır) maddələrində müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərin pozulmasına görə Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıdığı barədə vergi orqanı
tərəfindən xəbərdar edilir.
11. Vergi ödəyicisinin bu maddənin müəyyənləşdirdiyi qaydanı pozaraq siyahıya
alınmış əmlaka dair bağladığı əqdlər etibarsız sayılır.
12. Əmlakın siyahıya alınması haqqında qərar qanunla müəyyən edilmiş qaydada ləğv
edildiyi andan, yaxud vergi öhdəliyinin yerinə yetirildiyi andan öz qüvvəsini itirir.
13. Aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə
markalanmış malların siyahıya alınması aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
- Aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə
markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq nişanlanmamış və ya
saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların siyahıya alınması vergi ödəyicisinin həmin
mallar barəsində hüquqlarının elə məhdudlaşdırılmasıdır ki, bu zaman vergi ödəyicisi
siyahıya alınmış aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz
markası ilə markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq
nişanlanmamış və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış mallara sahiblik, onlardan
istifadə etmək və sərəncam vermək hüququna malik deyildir.
- Aksiz markaları ilə markalanmalı olan malların həmin markalarla markalanmadan və
ya saxta aksiz markaları ilə markalanmaqla, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan,
ancaq nişanlanmamış və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış satışı və ya
saxlanılması aşkar edildikdə (içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin bütün növlərinin və tütün
məmulatlarının), habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq nişanlanmamış və
ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış ümumi miqdarı, aksiz markaları ilə markalanmalı
olan markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların (içməli spirtin,
pivənin, spirtli içkilərin bütün növlərinin və tütün məmulatlarının) miqdarı Vergilər Nazirliyi
tərəfindən təsdiq edilmiş formaya uyğun olan aktla, hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq
fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxsin rekvizitləri və onların
səlahiyyətli nümayəndəsinin adı və soyadı göstərilməklə rəsmiləşdirilir, akt vergi orqanının
nümayəndələrinin, habelə obyektin məsul şəxsinin və müşahidəçilərin imzaları ilə təsdiqlənir.
Vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi aktda öz qeydlərini edə bilər, aktı
imzalamaqdan imtina edə bilər və bu barədə həmin aktda müvafiq qeyd aparılır.
- Aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə
markalanmış malların (içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin bütün növlərinin və tütün
məmulatlarının), habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq nişanlanmamış və
ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq
edilmiş formaya uyğun olan siyahısı tərtib edilir. Siyahıda həmin malların adı, fərqləndirici
əlamətləri, mənşə mənbəyi, alış və satış qiymətləri, vergi orqanının adı, siyahıya almanı
həyata keçirən vəzifəli şəxslərin adı, soyadı və atasının adı, siyahıya almanın həyata
keçirildiyi tarix və yer, vergi ödəyicisi və onun nümayəndəsi haqqında məlumat,
müşahidəçilər və dəvət olunmuş mütəxəssislər haqqında məlumatlar əks etdirilir.
- Aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə
markalanmış malların (içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin bütün növlərinin və tütün
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məmulatlarının)), habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq nişanlanmamış və
ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların mənşə mənbəyi, alış və satış qiymətləri
ilkin sənədlərlə və ya vəzifəli şəxsdən (vəzifəli şəxs olmadıqda satıcıdan) alınmış izahatla
müəyyənləşdirilir.
- Tərtib olunmuş aktın və siyahının surətləri vəzifəli şəxsə verilir.
- Aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə
markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq nişanlanmamış və ya
saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi
orqanının nümayəndəsi həmin malların siyahıya alınması prosesində vergi ödəyicisinin və ya
onun nümayəndəsinin iştirak etməsinə icazə verməməyə səlahiyyətli deyildir.
- Aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə
markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq nişanlanmamış və ya
saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların siyahıya alınması prosesində vergi
orqanının nümayəndəsi vergi ödəyicisinə və ya onun nümayəndəsinə hüquq və vəzifələrini
izah etməlidir.
14. Siyahıya alınmış malların vergi ödəyicisində məsul saxlamaya qoyulması
aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
- siyahıya alınmış mallar vergi ödəyicisində və ya onun razılığı ilə vergi orqanının
vəzifəli şəxsləri tərəfindən müəyyən edilən yerlərdə məsul saxlamaya qoyulur.
- vergi ödəyicisinin bu qaydaları pozaraq siyahıya alınmış mallara dair bağladığı
əqdlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada etibarsız hesab edilir.
- vergi ödəyicisi siyahıya alınmış malların məsul saxlamaya qoymaq üçün qəbul
etməkdən imtina etdikdə və ya vergi ödəyicisinin malları saxlamaq üçün müvafiq şəraiti
olmadıqda, vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin (şəxsinin), vergi ödəyicisinin (və ya onun
nümayəndəsinin), iki müşahidəçinin və obyektin məsul şəxsinin iştirakı ilə edilən hərəkətlər
protokolla rəsmiləşdirilərək mallar yerindəcə qablaşdırılır, möhürlənir və obyektdən vergi
orqanının müəyyən etdiyi digər vergi ödəyicisində və ya vəzifəli şəxsdə məsul saxlamaya
qoyulmaq üçün götürülür.
- malların obyektdən götürülməsi haqqında protokolda aşağıdakılar göstərilir:
a) protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı;
b) protokolun tərtib edildiyi tarix və yer;
c) malları götürülən şəxs barədə məlumat;
d) protokolun tərtibində iştirak edən müşahidəçilər barədə məlumat;
e) götürülən malların siyahısı və miqdarı barədə məlumat.
- malların götürülməsi haqqında protokol vergi orqanının vəzifəli şəxsləri, habelə vergi
ödəyicisi (və ya onun nümayəndəsi), obyektin məsul şəxsi və müşahidəçilər tərəfindən
imzalanır. Vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi protokolu imzalamaqdan
imtina etdikdə həmin protokolda bu barədə müvafiq qeyd aparılır.
- götürülən mallar inzibati xəta haqqında işə baxılanadək, vergi orqanının müəyyən
etdiyi yerdə digər vergi ödəyicisinə və ya vəzifəli şəxsə məsul saxlamaya qoyulmaq üçün
təhvil verilir.
- siyahıya alınmış mallar məsul saxlamaya qoyulmaq üçün vergi ödəyicisinə təhvil
verildikdə, o, siyahıya alınmış malların özgəninkiləşdiril-məsinə, israf edilməsinə,
gizlədilməsinə, dəyişdirilməsinə yol verdiyi təqdirdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada məsuliyyət daşıdığı barədə xəbərdar olunmalıdır.
- tərtib olunmuş aktlara və protokollara Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq baxılır.
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15. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə özəlləşdirilməsi qadağan olunan
dövlət əmlakının, habelə özəlləşdirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə
həyata keçirilən, lakin özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilməmiş və ya özəlləşdirilməsi
başa çatmamış vergi ödəyicilərinin əmlakının siyahıya alınması yalnız Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin razılığı ilə həyata keçirilir.
Vergilər üzrə borcların, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət
büdcəsinə alınması haqqında banka və ya digər kredit təşkilatına sərəncam verilən gündən
15 gün müddətində vergi orqanı, bu maddədə göstərilən əmlakın siyahıya alınmasına
razılıq bildirilməsi məqsədi ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə rəsmi müraciət edir.
Əmlakın siyahıya alınmasına bir ay müddətində razılıq verildikdə, siyahıya alınma vergi
orqanı tərəfindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
16. Vergi ödəyicisinin pul vəsaitləri siyahıya alınarkən siyahıya alındığı gündən
sonrakı iş günündən gec olmayaraq müvafiq büdcə hesabına depozitə qoyulur. Vergi
orqanı vergi ödəyicisinin pul vəsaitlərinin depozitə qoyulmasını təsdiq edən sənədin surətini
ona təqdim edir. Qızıldan, gümüşdən, platindən və platin qrupundan olan materiallardan,
qiymətli daşlardan və mirvaridən hazırlanmış zərgərlik məmulatları siyahıya alınarkən
qablaşdırılır, möhürlənir və məsul saxlanması üçün vergi ödəyicisinə (onun qanuni və (və
ya) səlahiyyətli nümayəndəsinə) və ya vergi orqanının müəyyən etdiyi digər şəxsə təhvil
verilir.
Vergi ödəyicisinin əmlakı hesabına verginin tutulması qaydası.
1. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra 30 gün müddətində vergi
öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə
dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə siyahıya
alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması
haqqında qərar qəbul olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər.
Siyahıya alınmış əmlakın yararlıq müddəti bu maddədə göstərilən müddət başa
çatanadək bitirsə, vergi orqanı dərhal məhkəməyə müraciət edə bilər.
2. Məhkəmə siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış
açıq hərracda satılması barədə vergi orqanının müraciətinə Azərbaycan Respublikasının
Mülki Prosessual Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada baxır.
3. Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının əmtəə birjalarının nəzdində yaradılmış
ixtisaslaşdırılmış təşkilat tərəfindən ixtisaslaşdırılmış açıq hərraclarda satılması haqqında
məhkəmənin qərarı qanuni qüvvəyə mindikdən sonra qətnamə ilə təmin edilmiş borca faizin
hesablanması dayandırılır və əmlakın satılmasından əldə edilən məbləğlər əvvəlcə tənbeh
tədbirinin yönəldilməsi və əmlakın satışı üzrə xərclərin, sonra isə vergilər, faizlər və maliyyə
sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların dövlət büdcəsinə ödənilməsi icra
məmuru tərəfindən təmin edilir.
Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakı icra məmurunun sifarişinə əsasən elektron
hərrac vasitəsi ilə də satıla bilər. Elektron hərracın təşkili və keçirilməsi qaydaları Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq olunur.
Ədliyyə Nazirliyi vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının satışından əldə olunan
vəsait barədə, habelə siyahıya alınmış əmlakın hərracda (o cümlədən elektron hərracda) və
ya ticarət şəbəkələrində (o cümlədən satışını elektron şəkildə həyata keçirən ticarət şəbəkələrində) satılması üçün icra məmurları tərəfindən edilmiş sifarişlər barədə rüblük məlumatı
Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş formada hər rüb başa çatdıqdan sonra növbəti
ayın 20-dən gec olmayaraq Vergilər Nazirliyinə elektron şəkildə təqdim edir.
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Əmlakın hərracda satılması məqsədilə vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakı
«Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq
qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirilir.
Məhkəmə qərarlarına əsasən verilən icra vərəqələri daxil olduqdan 10 (on) gün
müddətində qiymətləndirici icra məmuru tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada dəvət olunur. Qiymətləndiricinin xidməti məhkəmənin qərarı ilə əmlakı satılan vergi
ödəyicisi tərəfindən ödənilir.
Həmin əmlak aşağıdakı qaydada satılır:
- əmlakın hərracda satışı - məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında
əmlakın, ona dair heç bir şərt qoyulmadan satışıdır. Bu zaman ən yüksək qiymət təklif etmiş
alıcı həmin əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu əldə edir.
- hərracın təşkilatçısı kimi ixtisaslaşdırılmış təşkilat çıxış edir. İxtisaslaşdırılmış təşkilat
hərracı icra məmurunun sifarişi əsasında həyata keçirir.
- icra məmurunun sifarişinə aşağıdakı sənədlər əlavə edilməlidir:
a) vergi ödəyicisinin əmlakının hərracda satışı barədə Azərbaycan Respublikasının
Mülki Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarının
surəti;
b) icraata başlanılması barədə məhkəmə qərarına əsasən verilən icra sənədinin
surəti;
c) əmlakın fotoşəkli, yerləşdiyi ünvan barədə məlumat;
d) əmlakın ilkin satış qiyməti barədə məlumat;
e) əmlakın satışından əldə olunan vəsaitin köçürüləcəyi bank hesabının nömrəsi;
f) əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında icra məmuru tərəfindən tərtib edilmiş aktın
surəti;
g) daşınmaz əmlak satıldıqda, həmin əmlaka dair qanunvericiliyə müvafiq olaraq
zəruri olan sənədlərin surəti;
h) ayrıca tikili satıldıqda, həmin tikilinin yerləşdiyi torpaq sahəsindən istifadə hüququnu
və ya həmin torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərin surəti;
i) uzunmüddətli icarə hüququ satıldıqda, müqavilənin surəti və qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş hallarda belə müqavilənin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədin surəti;
g) tikintisi başa çatmamış obyekt üzərində hüquq satıldıqda əlavə olaraq torpaq sahəsi
üzərində mülkiyyət, icarə və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənədin və tikintiyə icazənin
surətləri.
Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindiyi gün siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti
60 gündən tez başa çatdıqda və ya qida məhsulu olduqda icra məmuru hərracın
təşkilatçısına sənədləri 3 gün müddətində təqdim etməlidir.
- hərracın təşkilatçısı icra məmurunun sifarişinə əlavə edilən sənədləri aldıqdan sonra
hərracın keçiriləcəyi tarixə ən azı 20 gün, yararlılıq müddəti başa çatdıqda, habelə yararsız
hala düşmək təhlükəsi olan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulu olan əmlak satıldıqda isə ən azı
5 gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən internet saytlarında və sosial
şəbəkələrdə hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində elan dərc etdirir.- elanda aşağıdakı
məlumatlar əks olunmalıdır:
a) hər bir lot üzrə ayrı-ayrılıqda satışa çıxarılan əmlakın siyahısı, yerləşdiyi ünvan;
b) siyahı üzrə əmlakın ayrı-ayrılıqda ilkin satış qiyməti;
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c) hərracda iştirak etmək üçün sifariş və digər sənədlərin qəbulu günü, son müddəti və
yeri;
d) əmlakın sahibi barədə məlumat;
e) ilkin satış qiymətinin daşınmaz əmlakın 5 faizi, daşınan əmlakın 10 faizi həcmində
hesablanan behin məbləği və həmin məbləğin köçürüləcəyi bank hesabı;
f) əmlakın satışından əldə olunan vəsaitin köçürüləcəyi bank hesabları və bu
hesablara köçürüləcək vəsaitin miqdarı;
g) hərracın keçirilmə tarixi, vaxtı və yeri, əlaqə telefonunun nömrəsi;
h) hərracın təşkilatçısının adı, ünvanı, əlaqə telefonu və sair rekvizitləri.
- məlumatın dərc edildiyi andan qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək
hüququnu əldə etmiş şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı yaradılır .
Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə 5 gün qalmış
hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri
barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər.
- hərracda iştirak etmək üçün müraciət etmiş və müvafiq qaydada sənədləri tərtib edib,
elanda göstərilən müddətdə təqdim etmiş, habelə elanda göstərilən bank hesabına behin
köçürülməsi barədə bildiriş təqdim etmiş şəxslər hərracda iştirak edə bilərlər.
- hərracda iştirak etmək üçün şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən
imzalanmış (hüquqi şəxs tərəfindən əlavə olaraq möhürlə təsdiq edilmiş) ərizə sifariş verən
tərəfindən müəyyən olunmuş nümunəyə müvafiq olaraq hərracın təşkilatçısına verilir və
ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:a) elanda göstərilmiş bank hesabına behin
köçürüldüyünü təsdiq edən sənəd;
b) fiziki şəxslər tərəfindən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq
edilmiş surəti;
c) hüquqi şəxslər və (və ya) fərdi sahibkarlar tərəfindən vergi ödəyicisinin uçota
alınması haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti.
- hərracın təşkilatçısı tərəfindən aşağıdakı hallar müəyyən edildikdə, şəxslər hərracda
iştirak etmək üçün buraxılmırlar:
a) hüquqi şəxs yenidən təşkil olunma, ləğv olunma, yaxud müflis vəziyyətində
olduqda;
b) şəxs özü haqqında dəqiq olmayan məlumat verdikdə;
c) sənədlər sifarişlərin qəbulu müddəti qurtardıqdan sonra təqdim edildikdə;
d) ərizə müvafiq səlahiyyəti olmayan şəxs tərəfindən təqdim edildikdə;
e) məlumatda göstərilən siyahıya uyğun bütün sənədlər təqdim edilmədikdə, yaxud
təqdim olunmuş sənədlər müvafiq qaydada tərtib olunmadıqda.
- sənədlərin qəbulundan imtina hərracın təşkilatçısı tərəfindən əsasları göstərilməklə
edilir. Ərizəni və sənədləri qəbul edilməyən şəxslərin sənədləri, imtinanın əsasları yazılı
surətdə bildirilməklə, növbəti iş günü ərzində qaytarılır.
- hərracda iştirak etmək üçün şəxslər ərizəni və ona əlavə olunmuş sənədləri, habelə
təqdim olunan sənədlərin 2 nüsxədən ibarət siyahısını hərracın təşkilatçısına təqdim edirlər.
hərracın təşkilatçısı hər bir ərizəni və ona əlavə olunmuş sənədləri verilmə tarixi və
vaxtını göstərməklə xüsusi jurnalda ardıcıllıqla qeyd edir.
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hərracın təşkilatçısı təqdim olunan sənədlərin siyahısının bir nüsxəsində ərizənin
verilmə tarixini və vaxtını, habelə qeydiyyat jurnalındakı nömrəsini göstərməklə ərizəçiyə
qaytarır.
- hərrac iştirakçılarına onların hərracda iştirak etmək nömrəsini əks etdirən bilet verilir.
- şəxs hərracda iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu başa çatanadək öz ərizəsini geri
götürə bilər. Bunun üçün şəxs hərracın təşkilatçısına yazılı müraciət etməlidir.
Sənədlərin qəbulu jurnalında hərracda iştirak etmək üçün ərizələrin geri götürülməsi
barədə müvafiq qeyd aparılmalıdır.
Hərracın şərtlərinə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək üçün ərizələrini geri götürmüş
şəxslərin ödədiyi beh geri qaytarılır.
- Hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslərin hərraca buraxılıb-buraxılmaması
barədə hərracın təşkilatçısının qərarı protokolla rəsmiləşdirilir. Bu protokolda müraciətləri
(ərizələri) qəbul edilən və rədd edilən şəxslərin adları qeyd edilir. Müraciətlərinin (ərizələrinin)
rədd edilməsinin əsasları şəxslərə yazılı surətdə bildirilir.
Müraciətlərin (ərizələrin) qəbuluna dair protokol imzalandıqdan sonra müvafiq şəxslər
hərracın iştirakçısı statusunu əldə edir.
- Hərracın təşkilatçısı təqdim olunmuş ərizələrin və onlara əlavə olunmuş sənədlərin
müvafiq qaydada saxlanılması üçün zəruri tədbirlər görür.
- Hərracın təşkilatçısı:
a) hərracın təşkil olunmasını və keçirilməsini təmin edir;
b) satışın baş tutub-tutmadığını təsdiq edir;
c) hərracın gedişində mübahisəli vəziyyət yarandıqda mübahisənin səbəbləri aradan
qaldırılanadək hərracı dayandırır. Mübahisənin səbəblərini aradan qaldırmaq mümkün
olmadıqda hərracı baş tutmamış elan edir;
d) hərracın yekunu barədə protokol tərtib edir və onu təsdiq etmək üçün sifariş verənə
təqdim edir.
- hərrac aşağıdakı qaydada keçirilir:
a) satışa çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti elan olunur. İlkin satış qiyməti və ya
əlavələr edilməklə artırılan satış qiyməti elan olunduqda, hərrəcda iştirak edən şəxslər öz
biletlərini qaldırmaqla elan olunmuş qiymətə əmlakı almağa razı olduqlarını bildirirlər;
b) hərracı aparan hər yeni elan olunmuş qiyməti üç dəfə təkrar edir. Elan olunmuş satış
qiymətinə əmlakı almağa razı olan hərracda iştirakçılarının sayı iki və daha çox olduqda
həmin qiymət iştirakçılar tərəfindən əlavəetmə yolu ilə artırılır. Elan olunmuş satış qiymətinə
əmlakı almağa yalnız bir iştirakçı razılıq verdiyi halda həmin şəxs hərracın qalibi hesab
olunur. Bu vaxt hərracı aparan şəxs əmlakın satıldığını, satış qiymətini və qalib gəlmiş şəxsin
biletinin nömrəsini bildirir;
c) ilkin qiymət və ya əmlakın növbəti hərracda aşağı salınmış qiyməti 3 dəfə elan
olunduqdan sonra iştirakçıların heç biri biletini qaldırmazsa, hərrac baş tutmamış hesab
olunur;
d) birinci hərrac baş tutmadıqda və ya siyahı üzrə ayrı-ayrılıqda əmlakın satışı baş
tutmadıqda, hər növbəti hərraca 10 gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən
internet saytlarında və sosial şəbəkələrdə hərracla bağlı 90.3.5-ci maddədə qeyd olunan elan
verilir. İkinci hərracda qiymət birinci hərracda satılmayan əmlakın və ya onun ayrılıqda siyahı
üzrə satılmayan hissəsinin ilkin satış qiymətinin 20 faizi, üçüncü hərracda isə 40 faizinədək
aşağı salına bilər;
e) bu zaman ikinci və sonrakı hərraclar arasındakı müddət 10 gündən, yararlılıq müddəti
başa çatan (yaxud, bu müddət ərzində qurtaran) əmlakın növbəti hərracları arasındakı
müddət isə 3 gündən çox olmamalıdır;
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f) yararlılıq müddəti başa çatmış yeyinti məhsullarının hərraca yenidən qida məhsulları
qismində çıxarılması qadağandır. Bu əmlak qanunvericiliyə uyğun olaraq heyvanların
yemləndirilməsi üçün istifadəyə yararlı olduqda 5 gün müddətində qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada yenidən qiymətləndirilərək hərracda satılmalıdır;
g) hərrac başa çatdıqdan sonra hərracın təşkilatçısı hərracın yekunları üzrə iki nüsxədə
protokol tərtib edir və qanunvericiliyə uyğun olaraq sifarişçi və alıcı arasında alqı-satqı
müqaviləsi imzalanır;
h) protokol qalib gəlmiş şəxs və ya onun nümayəndəsi, tərəfindən 2 nüsxədə imzalanır.
Protokolda sifarişçi və qalib gəlmiş şəxs barədə qısa məlumatlar, satılan əmlakın siyahısı və
satış qiyməti, satış qiymətinin ödəniləcəyi bank hesabları, hərracda qalib gəlmiş şəxsin
verdiyi beh məbləğinin imzalanmış protokol üzrə öhdəliklərin icrası hesabına daxil edilməsi,
habelə tərəflərin digər hüquq və vəzifələri əks olunur. Protokolun bir nüsxəsi qalib gəlmiş
şəxsə verilir. Hərracın qalibi və hərracın təşkilatçısı hərrac başa çatdığı gün protokolu
imzalamalıdır. İmzalanmış protokol üç gündən gec olmayaraq satıcıya təqdim olunmalıdır.
Alqı-satqı müqaviləsində satılmış obyektin adı (siyahısı), onun alınma qiyməti, sifarişçi və
qalib gəlmiş şəxs barədə və qanunvericiliyə müvafiq olaraq digər məlumatlar göstərilir.
Müqavilə protokol imzalandığı gündən 5 gün müddətində imzalanmalıdır;
i) qalib gəlmiş şəxs qanunvericiliyə uyğun tərtib edilmiş protokolu imzalamaqdan imtina
etdikdə, verdiyi beh geri qaytarılmır. Həmin protokolu imzalamaqdan imtina edən sifarişçi
qalib gəlmiş şəxsə behi ikiqat məbləğdə geri qaytarmalı, habelə hərracda iştirak etmək
nəticəsində dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir. Ziyanın məbləği sifarişçinin və qalib gəlmiş
şəxsin razılığı əsasında müəyyən edilir. Tərəflər razılığa gəlmədikdə zərərin məbləği onların
birinin ərizəsi əsasında məhkəmə qaydasında müəyyən edilir;
j) hərrac baş tutmadıqda beh geri qaytarılmalıdır. Hərracda iştirak edən, lakin onu
udmayan şəxslərin behi 5 bank günü müddətində geri qaytarılır;
k) hərrac baş tutmadığı hallarda hərracın təşkilatçısı tərəfindən protokol tərtib edilir.
- Hərracın yekunları haqqında məlumat hərracın keçirildiyi gündən 15 təqvim günü
müddətində hərracın təşkilatçısı tərəfindən hərracın keçirilməsi haqqında elanın verildiyi
kütləvi informasiya vasitələrində verilir.
- Hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan ən geci beş bank
günü müddətində hərracın qalibi ödəməli olduğu pul vəsaitini satıcının müəyyən etdiyi bank
hesabına köçürür. Hərracın təşkilatçısı hərracın keçirilməsi ilə bağlı çəkdiyi xərcləri təsdiq
edən sənədləri sifarişçi təqdim edir.
- Əmlakın (və ya müəyyən lotun) qiymətinin tam ödənildiyini təsdiq edən ödəniş sənədi
(sənədləri) təqdim edildikdən sonra əmlaka (lota) mülkiyyət hüququ hərracın qalibinə keçir.
- Siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satışında ədliyyə orqanlarının, o cümlədən
icra məmurlarının, vergi orqanlarının və hərracın təşkilatçısının vəzifəli şəxslərinin bir-başa və
ya dolayısı ilə alıcı kimi iştirak etməsinə yol verilmir.
4. Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakı “İcra haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada icra xidmətinin müəyyən
etdiyi ticarət şəbəkələrində satıla bilər.
5. Hərracın təşkilatçısının rəsmi internet saytı olmalı, hərracın keçirilməsi barədə elan,
habelə hərraca çıxarılan əmlak barəsində məlumatlar ətraflı şəkildə həmin internet saytında
yerləşdirilməlidir.
6. Hərracın təşkilatçısı (o cümlədən elektron hərracın təşkilatçısı) keçirilmiş hərraclar,
başa çatmış və ya baş tutmamış hərraclar, habelə siyahıya alınmış əmlakın satışından əldə
olunan vəsaitlər barədə aylıq məlumatı Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş formada
hər ay başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq Vergilər Nazirliyinə təqdim
edir.
7. Ticarət şəbəkələri (o cümlədən satışını elektron şəkildə həyata keçirən ticarət şəbəkələri) satışa çıxarılmış əmlaklar, satışı təmin edilmiş və ya satışı mümkün olmadığı üçün geri
qaytarılmış əmlaklar, habelə siyahıya alınmış əmlakın satışından əldə olunan vəsaitlər
35

barədə aylıq məlumatı Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş formada hər ay başa
çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq Vergilər Nazirliyinə təqdim edir.
8. Əmlakın satılmasından əldə edilən məbləğlər əvvəlcə tənbeh tədbirinin yönəldilməsi
və əmlakın satışı üzrə xərclərin, sonra isə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət
büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinə yönəldilir. Vəsaitin qalan hissəsi vergi
ödəyicisinin yeni borcu yaranmadıqda 3 bank günü ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır.
Əmlakın satışından daxil olan pul vəsaiti vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə
dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsi üçün kifayət etmədikdə və ya əmlak
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada satılmadıqda, borcların dövlət büdcəsinə
ödənilməsini təmin etmək məqsədilə icra məmuru tərəfindən vergi ödəyicisinin həmin
borclarının qalan məbləği həcmində digər əmlakı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada
siyahıya alına bilər.
6. Bu maddənin müddəaları vergi agentinə də şamil edilir.
7. Siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satışında vergi orqanlarının
vəzifəli şəxslərinin və ya digər işçilərinin bilavasitə və ya dolayısı ilə alıcı kimi iştirak etməsinə
yol verilmir.

Ödənilməyən vergilər üçün birgə məsuliyyət, ödəmə mənbəyində verginin
tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə məsuliyyət.
Ödənilməyən vergilər üçün birgə məsuliyyət

Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın
satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət
göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə
məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş
qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən əvvəlki 3 illik dövr
ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı
aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər
çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə
birgə məsuliyyət daşıyır.
Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə
məsuliyyət
Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallarda ödəmə mənbəyində gəlirdən
(mənfəətdən) vergi tutmadan həmin məbləği ödəyən hüquqi şəxslər və onların müvafiq
işçiləri və ya fiziki şəxslər verginin tutulmamasına və büdcəyə köçürülməməsinə görə Vergi
Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
Ümidsiz borcların silinməsi
1. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə ümidsiz borclar vergi orqanları
tərəfindən aşağıdakı hallarda silinir:
 Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi öhdəliyinin yerinə yetiril-məsi müddəti
qurtardıqda;
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 Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş əsaslar üzrə vergi öhdəlikləri qüvvədən
düşdükdə.
2. Digər hallarda vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclar məhkəmə qərarı
ilə ümidsiz borc hesab edildikdə qanunla müəyyən edilmiş qaydada silinə bilər.
Sübut etmək vəzifəsi
Verginin hesablandığının səhv olduğu sübut etmək vəzifəsi Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş hallarda:
- vergi ödəyicisinin hesablamalarının səhv olduğunu — vergi orqanının;
- vergi orqanının hesablamalarının səhv olduğunu — vergi ödəyicisinin üzərinə düşür.

Nəzarət sualları:
1. Vergilər üzrə borcların alınması qaydası necədir?
2. Mühasibat uçotu aparılmadıqda və ya mühasibat uçotu müəyyən edilmiş qaydada
aparmadıqda, mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda (itirildikdə) vergi
orqanlarının ödənilməli olan verginin məbləğini hansı əlaqəli məlumatlardan istifadə
etməklə hesablamaq hüququ vardır?
3. Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında vergitutma hansı xüsusiyyətlərə malikdir?
4. Mühasibat uçotu sənədləri, o cümlədən elektron və (və ya) kağız formatda məlumatlar
tam oxunaqlı şəkildə neçə ildən az olmamaqla qanunla müəyyən edilmiş müddətdə
saxlanmalıdır?
5. Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası necədir?
6. Hesabatın verilməsi müddəti necə uzadıla bilər?
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7. Vergi ödəyiciləri ilə münasibətdə bankların və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini
həyata keçirən digər kredit təşkilatlarının hansı vəzifələri vardır?
8. Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən kredit təşkilatları
tərəfindən məlumatlar nə zaman verilə bilər?
9. Vergi öhdəliyi nədir?
10. Müəssisə (təşkilat) ləğv edildikdə vergi öhdəlikləri necə yerinə yetirilir?
11. Müəssisə (təşkilat) yenidən təşkil edildikdə vergi öhdəlikləri necə yerinə yetirilir?
12. Vəfat etmiş, fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş və ya itkin düşmüş fiziki şəxslərin vergi
öhdəlikləri necə yerinə yetirilir?
13. Vergi orqanları tərəfindən vergilər hansı qaydada hesablanır?
14. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətləri hansı hallarda və nə qədər müddətə
dəyişdirilə bilər?
15. Vergi hansı yerlərdə ödənilir?
16. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin
qaytarılması necədir?
17. Vergilər üzrə yaranmış borc hansı sıra qaydası ilə ödənilir?
18. Əmlak hansı qaydada siyahıya alınır?
19. Vergi ödəyicisinin əmlakı hesabına verginin tutulması qaydası necədir?
20. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə ümidsiz borclar vergi orqanları tərəfindən
hansı hallarda silinir?

Müstəqil öyrənmə üçün tapşırıqlar:
1. Vergi borclarının alınması prosesində vergi orqanı tərəfindən tətbiq edilən sərəncamlar
vergi ödəyicisinin hüquqlarının məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilə bilərmi?
2. Qeyri-qanuni əldə edilən, lakin müsadirə edilmədən vergiyə cəlb edilən gəlirlərə dair
nümunələr göstərə bilərsinizmi?
3. Vergi Məcəlləsinin 67.1-ci maddəsində göstərilən hallarda vergitutma obyektinin
müəyyənləşdirilməsi mümkün olmadıqda vergi orqanlarına ödənilməli olan verginin
məbləğini hesablamaq hüququ verən əlaqəli məlumatların siyahısı sadalanır. Bu
siyahıda göstərilənlərdən əlavə vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı
digər məlumatlara daha hansı məlumatları aid edərdiniz?
4. Vergi Məcəlləsinin 73-cü maddəsində qeyd edilir ki: “Görülmüş işlərin və ya göstərilmiş
xidmətlərin haqqını ödəyən, yaxud hər hansı digər ödəmələr aparan şəxs, qanunla
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müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş məbləğlər haqqında vergi orqanına
məlumat verməlidir”. Burada “qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada” dedikdə
hansı hallar və qaydalar nəzərdə tutulur?
5. Vergi ödəyicisi vəfat etdikdə onun hansı vergi növləri üzrə borcları silinir, hansıları isə
varislər tərəfindən ödənilir?
6. Vergi Məcəlləsinin 78.4-cü maddəsində göstərilir ki “Vergi öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsi digər şəxsin üzərinə qoyula bilməz”. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş
“əmlak və torpaq vergisi əmlakın və torpağın əvvəlki sahibi tərəfindən ödənilmədiyi
hallarda, verginin həmin əmlakın və torpağın yeni sahibi tərəfindən ödənilməsi”
qaydası ilə 78.4-cü maddəni əlaqələndirin.
7. Vergi Məcəlləsinin 84-cü maddəsində göstərilən “verginin hesablanması haqqında
bildiriş”lə, 37.4-cü maddədə göstərilən “vergilərin hesablanmasına dair vergi orqanının
qərarı” arasında hansı oxşar və fərqli cəhətləri görürsünüz?
8. Noyabr ayında baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində vergi ödəyicisinə külli-miqdarda
zərər dəymişdir. Vergi ödəyicisi hadisənin baş verməsi barədə və onun nəticəsində
dəymiş zərərin məbləği barədə müvafiq dövlət orqanlarının arayışlarını təqdim
etməklə, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin 6 ay uzadılması üçün yazılı
şəkildə əsaslandırılmış müraciətini vergi orqanı-na göndərmişdir. Vergi orqanının isə
VM-nin 85.10-cu maddəsinə əsasən vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətini cari
ilin dekabr ayının 31-dək uzatmaq hüququ vardır. Sizcə bu məhdudiyyətlə bağlı VM-nə
hər hansı dəyişikliyin edilməsi zəruridirmi?
9. Səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər təqdim edilməmişdir. Vergi
orqanında vergi ödəyicisinin gəlirləri barədə rəsmi məlumatlar vardır. Bu zaman
vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasındamı
hesablanmalıdır, yoxsa “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa
müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə NK-nin qərarı əsasında?
10. Vergi Məcəlləsinin 67.11-ci maddəsini (Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında
hər hansı əməliyyat aparıldıqda, vergi orqanı müstəqil şəxslər arasındakı əməliyyatlar
zamanı əldə edilə bilən vergi tutulan gəliri müəyyənləşdirmək üçün gəlirləri və ya
xərcləri həmin şəxslər arasında bölə bilər) necə başa düşürsünüz?

Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.
2. “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və
bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin
tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30.08.2000-ci il tarixli,
393 nömrəli fərmanı.
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 59-cu; 75, 82, 97, 110, 117-ci; 62 və
965-ci maddələr.
4. AR CM-nin 213.1-ci maddəsinin və AR VM-nin 78.3 və 78.4-cü maddələri-nin şərh
edilməsinə dair AR Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 9 sentyabr 2013-cü il tarixli
Qərarı.
39

5. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 78.3, 85.4, 90.3 və 93.1.1-ci
maddələrinin şərh edilməsinə dair AR Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 12 yanvar
2011-ci il tarixli Qərarı.
6. Müflisləşmə və iflas haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 53-cü
maddəsi.
7. “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası"nın təsdiq
edilməsi barədə” AR NK-nin 27 iyul 2007-ci il tarixli, 120 nömrəli Qərarı.
8. Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün
olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydalarının təsdiq edilməsi
barədə AR NK-nin 1 mart 2001-ci il tarixli, 55 nömrəli Qərarı.
9. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə
qaytarılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə AR NK-nin 23 mart 2001-ci il tarixli,
48 nömrəli Qərarı.
10. Fiziki şəxs barəsində icra sənədi icra olunarkən tələbin yönəldilməsinə yol verilməyən
əmlak növlərinin dəqiq Siyahısının təsdiq edilməsi barədə AR NK-nin 05 iyun 2002-ci il
tarixli, 89 nömrəli Qərarı.
11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli, 383 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsinin II DÖVLƏT PROQRAMI”nın 2-ci maddəsi və Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6-cı maddəsi.
12. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 82-ci maddəsinin və
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 52 və 90.1-ci maddələrinin şərh
edilməsinə dair AR Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 13 sentyabr 2011-ci il tarixli
Qərarı.
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